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Wielkanoc, pachnie wiosna...
to pora tak bardzo radosna,
pełna pisanek kolorowych,
i prezentów zajączkowych,
na stole bazie i cukrowy baranek,
i mnóstwo wody w dyngusowy poranek.
Drodzy Mieszkańcy Gminy Teresin!
Zdrowych, Pogodnych
Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju,
serdecznych spotkań w gronie
rodziny i wśród przyjaciół
oraz wesołego "Alleluja"
życzą Wam
Wójt Gminy
Marek Olechowski
Przewodniczący RG
Bogdan Linard
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Oświatowa sesja str. 2
Rozmowa z Przewodniczącym RG str. 3
Wybrano sołtysów str. 4
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Radio Niepokalanów w Łodzi str. 9
Zapaśniczy show w Teresinie str. 15

Prosto
z Gminy
Drodzy Czytelnicy! Napłynęło do mnie wiele opinii na temat nowego wizerunku naszego
miesięcznika. W większości były jak najbardziej pochlebne, za wszystkie jestem Wam niezmiernie
bardzo wdzięczny. To motywuje. Dziękuję też za wszelkie pytania. Starałem się szybko odpowiadać
i mam nadzieję, że satysfakcjonująco. Jestem otwarty na Państwa propozycje oraz własne materiały,
które z miłą chęcią w miarę możliwości będę publikował. Zachęcam do współpracy, to przecież nasze
wspólne pismo, o naszych sprawach i naszym gminnym życiu. Życząc miłej lektury, przesyłam Wam
Najdrożsi Czytelnicy Wesołego Alleluja, dokładając się do życzeń z pierwszej strony.
P.S. Każdy egzemplarz „Prosto z Gminy” nie jest cieńszy od swoich poprzedników. Optycznie
tak może się wydawać, bowiem drukowany jest na innym papierze. Dzięki temu jednak każdy
miesięcznik posiada kolorową okładkę. Stron nadal jest szesnaście.
Marcin Odolczyk Redaktor prowadzący

Sesja „oświatowa”
Po raz szósty w tej kadencji zebrała się we wtorek 13
marca Rada Gminy. Jak zwykle na brak pracy nasi radni
narzekać nie mogli. Tym razem czekało na nich osiem
gotowych na przyjęcie uchwał. Wszystkie zostały
przegłosowane, a z uwagi na charakter połowy z nich, VI sesję
można było określić jako oświatową.
Rada zaczęła się jednak od podsumowania przez Panią
Sekretarz Grażynę Cierpis-Przysuchą wyborów sołtysów i rad
sołeckich oraz przedstawieniem wszystkich sołtysów i wręczenia
im przez Wójta Marka Olechowskiego "wyprawek biurowych”.
Następnie, byliśmy
świadkami wystąp i e n i a To m a s z a
Sulewskiego,
Dyrektora Generalnego na Polskę Firmy
Pioneer. Przekazał on
środki dla Młodzieżowej Drużyny
Pożarniczej OSP
Skrzelew, w ramach
ś w i a t o w y c h
programów pomocowych firmy Pioneer. Po zakończeniu tej miłej uroczystości
Rada Gminy przeszła do pracy nad uchwałami głównie
dotyczącymi spraw oświaty na terenie gminy.
Na pierwszy ogień poszło głosowanie nad uchwałą
w sprawie określenia regulaminu na rok 2007 dotyczącego
wysokości oraz szczegółowych zasad przyznawania i wypłacania
dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych
przez Gminę Teresin.
Pod obrady trafiła
również uchwała w sprawie
określenia regulaminu na
rok 2007 dotyczącego:
wysokości stawek oraz
szczegółowych warunków
przyznawania dodatków:
motywacyjnego,
funkcyjnego oraz za
warunki pracy. Określono
szczegółowe warunki przyznawania dodatku za wysługę lat oraz
szczegółowe warunki obliczania i przyznawania wynagrodzenia
za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla

nauczycieli zatrudnionych
w szkołach prowadzonych
przez Gminę Teresin.
Kolejna podjęta
uchwała dotyczyła ustalenia
najniższego wynagrodzenia
zasadniczego niezbędnego do
określenia miesięcznego
wynagrodzenia zasadniczego
pracowników niepedagogicznych, zatrudnionych w palcówkach oświatowych prowadzonych
przez naszą Gminę. Ustalono, że kwota najniższego
wynagrodzenia zasadniczego pracowników samorządowych
w I kategorii zaszeregowania dla pracowników
niepedagogicznych wynosi 819 zł.
Radni podjęli również uchwałę w sprawie określenia
wartości jednego punktu w złotych, niezbędnego do ustalenia
miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego pracowników nie
będących nauczycielami, zatrudnionymi w placówkach
oświatowych prowadzonych przez Gminę Teresin.
Piątą podjętą przez radnych uchwałą była decyzja
w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi
Sochaczewskiemu na realizację budowy chodnika przy ulicy
Szymanowskiej w Teresinie. Pomoc finansowa, o której mowa,
zostanie udzielona w formie dotacji celowej ze środków budżetu
na 2007 rok, w wysokości 200 tys. zł.
Rada Gminy zdecydowała również o zmianach w budżecie gminy
na rok obecny, jak również ustaliła dopłaty do cen za zużycie
wody wynikających z taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę
i zbiorowe odprowadzenie ścieków dla GZGK w Teresinie.
Wysokość ustalonych dopłat dla Grupy I gospodarstwa domowe
w budynkach jednorodzinnych i wielo-lokalowych wynosi 0,25
zł plus należny VAT dla każdego 1 m3 dostarczonej wody.
Dopłata obowiązywać będzie przez cały 2007 rok.
Ostatnia
uchwała jaką podjęto
podczas szóstej sesji
dotyczyła zmian
w statucie Związku
Międzygminnego
„Mazowsze Zachodnie”
z siedzibą w Mszczonowie.
(mo)
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Zawsze musimy założyć, że wygramy
Z Przewodniczącym Rady Gminy w Teresinie, p. Bogdanem Linardem rozmawia Marcin Odolczyk

Panie Bogdanie, czy mogę
prosić o krótką autoprezentację
Przewodniczącego RG ?
Jestem mieszkańcem
Kawęczyna. Posiadam wykształcenie
średnie techniczne, pracuję w firmie
KABELTECHNIK Sp.z o o w Płochocinie.
Byłem radnym III kadencji ( 1998-2002 ),
gdzie pełniłem funkcję Przewodniczącego
Komisji Rewizyjnej, pracowałem
w Komisji Finansów i Budżetu oraz
Komisji Rolnictwa i Zaopatrzenia Wsi
w Wodę. Mam również za sobą staż w roli
Przewodniczącego Komisji Gminnej
d/s referendum w sprawie przywożenia
odpadów komunalnych na składowisko
w Topołowej w 2001 roku. Byłem również
Przewodniczącym Gminnej Komisji
Wyborczej w wyborach przedterminowych na wójta w 2005 roku. Nie należę do
żadnej partii politycznej.
A więc można śmiało
powiedzieć, że z Pana doświadczony
samorządowiec. A prywatnie czym Pan
się interesuje ?
Z zamiłowania jestem
pszczelarzem. Posiadam pasiekę oraz tytuł
mistrza w zawodzie pszczelarza. Należę do
Gminnego Koła Pszczelarskiego
w Teresinie.
Wróćmy do spraw
samorządowych.
W swoim okręgu
wyborczym uzyskał Pan 104 głosy
dające prawo zasiadania w Radzie. Jak
Pan odebrał ten wynik?
Startowałem w okręgu
jednomandatowym tj. Budki Piaseckie,
Dębówka, Kawęczyn, Witoldów, w którym
startowało czterech kandydatów. Uważam,
że decydując się na start w wyborach
musimy zawsze założyć sobie cel, że
wygramy. Jednak nie jesteśmy przecież
pewni do końca że społeczeństwo lokalne
zaakceptuje naszą kandydaturę oraz
program wyborczy jaki prezentujemy.
Dlatego, gdy dowiedziałem się, że
uzyskałem najlepszy wynik byłem bardzo
marzec 2007

zaskoczony oraz szczęśliwy, że zdołałem
pokonać swoich konkurentów. 104 głosy,
które dostałem w wyborach to jest 43 %
ważnych oddanych głosów. Jest to wynik
według mnie bardzo dobry.
Bycie Przewodniczącym Rady
Gminy to zapewne niełatwe zadanie?
To prawda. Bycie Przewodniczącym Rady Gminy, może powiem tak,
według mojej oceny jest trudne i należy
poświęcić temu zadaniu naprawdę bardzo
dużo czasu. Decydując się na
kandydowanie na przewodniczącego rady
wiedziałem z czym to się wiąże. .
Ogrom obowiązków…
Tak, jest ich sporo. Między
innymi jestem przecież odpowiedzialny za
przygotowanie porządku obrad sesji rady,
czuwam nad kompletnością i zgodnością
z prawem materiałów dostarczanych
radnym, a w szczególności projektów
uchwał, kieruje do zaopiniowania
projekty uchwał rady przez komisje rady,
no i oczywiście zwołuje sesje rady, a tam
przewodniczę obradom. Co jeszcze?
Choćby to, że kieruję obsługą kancelaryjną
posiedzeń rady, podpisuję uchwały rady
oraz pisma wychodzące z rady, czuwam
nad zapewnieniem warunków
niezbędnych do właściwej pracy przez
komisje rady oraz radnych, w tym
związanych z wykonywaniem ich
mandatu. To moim zadaniem jest
wystąpienie do wójta w imieniu radnych
i k o m i s j i r a d y, o u d o s t ę p n i e n i e
odpowiednich dokumentów i materiałów.
A do tego jeszcze należy
wypełniać mandat radnego swojego
okręgu wyborczego. ..
Uff, jak widzisz jest tego trochę,
ale nie narzekam.
Zapytam o Radę V kadencji.
Zgodzi się Pan z tezą, że jest to Rada
praktycznie jednostronna, a podejmowanie uchwał zwykle następuje szybko
i bez większych emocji?
W obecnej radzie mamy trzynastu
radnych którzy reprezentują klub
"Niezależni plus Zdrowie". Część ma już
doświadczenie samorządowe zebrane w
ciągu ostatnich lat, które procentuje
bardziej wydajną pracą i co równie ważne,
ograniczeniem niepotrzebnych
konfliktów, których tak dużo było
w poprzednich kadencjach.
Nie zgadzam się natomiast
z drugą częścią pytania, że uchwały będą
podejmowane szybko i bez większych
emocji. To może wygląda tak na sesji.
Jednak przed każdą sesją jest posiedzenie
klubu "Niezależni plus Zdrowie" . Na tych
posiedzeniach dogłębnie analizowana jest
każda uchwała. Analizowane są opinie

komisji. Każdy radny może wypowiedzieć
się na temat danej uchwały. Po dyskusji
i opinii osób zaproszonych na posiedzenie
klubu podejmowana jest decyzja
w stosunku do danej uchwały. To dlatego
na sesjach praca przebiega tak sprawnie
i bez konfliktowo.
Pracuje Pan w dwóch
komisjach. Jakie pełni Pan w nich
funkcje?
Tak,
pracuję w Komisji
Finansów i Budżetu Gminy oraz
w Komisji Administracji i Przestrzegania
Prawa, w których jestem członkiem.
Jakie najważniejsze zadania
czekają Radę w tym roku?
Przede wszystkim należy
skończyć inwestycje, które były
rozpoczęte w poprzedniej kadencji, a także
rozpocząć nowe, które są niezbędne dla
rozwoju i dobrego funkcjonowania całego
społeczeństwa naszej Gminy.
Mogę prosić o kilka
konkretnych przykładów?
Proszę, priorytetowe są na
przykład zadania inwestycyjne na 2007 rok
takie jak: w dziale transport i łączność
między innymi: wykonanie projektu drogi
powiatowej w Serokach , utwardzenie dróg
t ł u c z n i e m d r o g i w P i a s e c z n i c y,
Pawłowicach i Gnatowicach. Ponadto
Budowa dróg / nakładka asfaltowa /
w Pawłowicach , Elżbietowie, Seroki
Parcel ul. Jesionowa oraz Wiosenna,
w Paskach Gnatowice, Ludwikowie,
Mikołajew Kawęczyn, Pawłówek, Teresin
Gaj, Hermanów, ulice: Krańcowa,
Wiśniowa, Gnatowicka, Topolowa,
Strażacka, Mieszka, Chrobrego,
Krzywoustego, Batorego i Piastowska.
Do tego dochodzi Projekt
obwodnicy Teresina. Zajmiemy się także
Budową chodników przy ul. Zielonej
w Teresinie, wzdłuż lewej strony
ul. Szymanowskiej oraz kontynuacja tej
pracy w Budkach Piaseckich.
W dziale oświata i wychowanie:
budowa hali sportowej w Budkach
Piaseckich, docieplenie szkoły
w Szymanowie, docieplenie Gimnazjum
w Teresinie, projekt hali sportowej
w Gimnazjum w Szymanowie, docieplenie
budynku TOK, budowa zaplecza
sportowego w Teresinie. Oczywiście na
tym nie koniec, ale nie sposób przecież tu
wymienić wszystkich zadań, jakie zakłada
budżet gminy.
Dziękując za rozmowę
przyznam, że pracy jest sporo…
Damy radę! Również dziękuję
i pozdrawiam wszystkich mieszkańców
naszej Gminy.
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Sołtysi wybrani
Zakończyły się trwające przez blisko miesiąc wybory
sołtysów w gminie Teresin. Sprawnie przeprowadzone zebrania
wiejskie odbyły się w dwudziestu pięciu sołectwach.
W większości z nich elektorat zdecydował o przedłużeniu
kadencji dotychczasowych sołtysów. Tylko w pięciu stanowisko
przejęły nowe osoby. Również w pięciu sołectwach wybory
odbyły się w dwóch turach w Budkach Piaseckich, Elżbietowie,
Granicach, Nowej Piasecznicy oraz w Pawłowicach. Oto pełna
lista nowo-wybranych w poszczególnych sołectwach:
Budki Piaseckie - Wiktor Wysocki (nowy sołtys), Dębówka Wojciech Cudnik (nowy sołtys), Elżbietów - Janusz
Paradowski (nowy sołtys), Gaj - Dariusz Chodak, Granice Kazimierz Antczak, Izbiska - Jerzy Włodarczyk, Lisice Tadeusz Mikulski, Ludwików - Zbigniew Szymański,

Maurycew - Stanisław Jarzyna (nowy sołtys), Maszna Małgorzata Sobolewska, Mikołajew - Andrzej Szufliński,
Nowe Gnatowice - Marek Zygmunciak, Nowe Paski - Helena
Chaber, Nowa Piasecznica - Paweł Bieguszewski, Paprotnia Jan Mitrowski, Pawłowice - Sylwester Gmurek, Pawłówek Jan Bluszcz, Seroki-Parcela - Krystyna Pietrzak, Seroki-Wieś Krzysztof Antczak, Skrzelew - Maria Tondera, Stare Paski Andrzej Szymański (nowy sołtys), Szymanów - Zbigniew
Jankowski, Teresin Gaj - Kazimierz Dąbrowski, Topołowa Halina Ziółkowska, Witoldów - Witold Zdanikowski.
Wszystkim wybranym serdecznie gratulujemy i życzymy
owocnej pracy.
(mo)

Założenia pracy
Komisji Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej
Komisja Rodziny, Zdrowia i Opieki Społecznej ściśle
współpracuje z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej
i Koordynatorem ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych i innych uzależnień. Każdy z członków Komisji
rozeznaje środowisko i czuwa nad problemami pomocy
społecznej w przydzielonych okręgach:
Antonina Gigier - Teresin,
Hanna Jankowska - Szymanów, Skrzelew, Maurycew,
Elżbietów, Witoldów, Piasecznica, Pawłówek, Dębówka
Małgorzata Matejka - Ludwików, Pawłowice, Seroki-Parcela,
Lisice, Maszna;
Paweł Przedpełski - Granice, Seroki-Wieś, Mikołajew, Skotniki,
Jacek Szymaniak - Paprotnia, Gaj, Topołowa, Paski, Gnatowice,
Izbiska.
Do wykonywania tego zadania niezbędna jest
współpraca z sołtysami.
Panowie Jacek Szymaniak i Paweł Przedpełski
współpracują z koordynatorem ds. zwalczania alkoholizmu
i narkomanii. Panie Antonina Gigier i Małgorzata Matejka
czuwają nad opieką medyczną w szkołach gminy.
Celem strategicznym działalności Komisji jest poprawa zdrowia
i związanej z nim jakości życia mieszkańców gminy poprzez
kształtowanie sprzyjającego zdrowiu środowiska życia, pracy,
nauki. Aby osiągnąć ten cel Komisja przyjęła do realizacji
następujące zadania:
1. propagowanie zwiększenia aktywności fizycznej na terenie
gminy Teresin;
2. udział w akcjach eliminujących narkotyki w szkołach i akcjach
przeciwnikotynowych;
3. walka ze sprzedażą alkoholu nieletnim;

K

O

M

U

N

I

K

A

T

Materiały do publikacji w kwietniowym numerze proszę przysyłać
na adres mailowy marcin.odolczyk@op.pl lub ewentualnie zostawić
w sekretariacie Urzędu Gminy najpóźniej do 16 kwietnia. Mile
widziane zdjęcia.

Dni otwarte dla kandydatów do szkół
LO i GIMNAZJUM NIEPOKALANÓW 14 kwietnia, 26 maj
w godz. 12.00 - 15.00
ZESPÓŁ SZKÓŁ TERESIN 27 kwietnia godz.17.00
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4. dążenie do zmniejszenia narażania na czynniki szkodliwe
w środowisku;
5. dążenie do poprawy stanu sanitarnego (toalety, kosze na
śmieci);
6. dążenie do poprawy bezpieczeństwa na drogach poprzez
poprawę dróg, budowę chodników i ścieżek rowerowych oraz
właściwej sygnalizacji na drogach gminy;
7. dbanie o właściwą opiekę medyczną w szkołach, dążenie do
intensyfikacji profilaktyki próchnicy zębów u dzieci i młodzieży
8. popieranie akcji wczesnego wykrywania chorób
nowotworowych;
9. pomoc w załatwianiu indywidualnych spraw mieszkaniowych
związanych z sytuacją rodzinną lub zdrowotną;
10. przeprowadzenie akcji „Bezpieczny rowerzysta na terenie
naszej gminy”. Akcja ta potrzebna jest szczególnie zimą. Należy
w tę akcję włączyć teresińską Policję. Komisja zajmie się
rozplakatowaniem ulotek informujących o tym, gdzie można
nabyć odblaskowe opaski, dzięki którym rowerzysta będzie
widoczny z daleka.
Antonina Gigier
Przewodnicząca Komisji Rodziny,
Zdrowia i Opieki Społecznej

CENTRUM ODCHUDZANIA I ODŻYWIANIA
oferuje: BEZPŁATNE KONSULTACJE
(w gabinecie lub na indywidualne życzenie również
w domu)
W zakresie:
- Oczyszczanie organizmu z toksyn i złogów
- Badania składu ciała i wskazanie rozwiązań
- Odchudzanie dzieci i dorosłych (suplementy)
Zapewniamy:
- Osobistą opiekę i wsparcie konsultanta
- Sprawdzoną od 26 lat na świecie metode
- 100% gwarancji oraz dyskrecji
Kontakt: tel.: 0-696 227 297, e-meil: ula_ken@op.pl
marzec 2007
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Komunikat o wszczęciu postępowania administracyjnego
Na podstawie art. 51 ust. 3 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27
marca 2003r o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. nr 80 poz. 717, z późniejszymi zmianami), w związku
z art. 10 §1, art. 61 §1 i §4 oraz art. 73 §1 kpa (tekst jednolity w Dz.
U. z 2000r nr 98 poz. 1071, z późniejszymi zmianami), działając
w porozumieniu z Wójtem Gminy Baranów, Wójtem Gminy
Teresin i Burmistrzem Miasta i Gminy Błonie, zawiadamiam, że
na wniosek z dnia 12 marca 2007r złożony przez inwestora
„MDG Polska” Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie,
ul. Warszawska 31, wszczęte zostało postępowanie
administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu
publicznego o znaczeniu powiatowym, polegającej na budowie
gazociągu średniego ciśnienia Błonie ÷ Sochaczew 0,5 MPa DN
90÷355 długości ok. 38,0 km na obszarze gminy Błonie (obręby:

Żukówka, Radonice, Stare Faszczyce, Konstantów i Nowe
Faszczyce), gminy Baranów (obręby: Karolina, Cegłów, Gole,
Regów, Gągolina i Kaski), gminy Teresin (obręby: Zielonka,
Elżbietów, Kawęczyn, Dębówka, Budki Piaseckie i Nowa
Piasecznica) i gminy Sochaczew (obręby: Kaźmierzów, Kożuszki
Parcel, Czerwonka Wieś Czyste, Ignacówka, Wojtówka,
Czerwonka Parcele, Feliksów i Zosin).
W ciągu 14 dni od daty ukazania się niniejszego
komunikatu można w Urzędzie Gminy Sochaczew,
ul. Warszawska 115, pokój nr 6, w godzinach 8.00 15.00 zapoznać
się z aktami sprawy oraz zgłosić ewentualne wnioski
i zastrzeżenia.
Wójt Gminy Sochaczew
mgr inż. Mirosław Orliński

Ostatni rok wymiany dowodów osobistych!
Przypominamy, że do
końca 2007r. wszyscy
mieszkańcy Gminy, którzy posługują się starymi zielonymi
dowodami osobistymi muszą je wymienić na nowe- plastikowe.
Wymiana to wymóg ustawy o ewidencji ludności i dowodach
osobistych.
Do dowodu potrzebne są:
1. wniosek o wydanie dowodu osobistego;
2. dwie aktualne fotografie z całkowicie odsłoniętym lewym
uchem;

3. opłata-30zł;
4. odpis aktu urodzenia (kawaler/panna) lub małżeństwa
z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku.
Wymiany dowodu osobistego należy dokonać osobiście. Lepiej
nie zostawiać wymiany na ostatnią chwilę. Zapraszamy
codziennie w godzinach pracy Urzędu.
Przygotowała: Inspektor Ewa Smagieł

Koszt zamieszczenia płatnych ogłoszeń w miesięczniku „Prosto z gminy”
okres publikacji ogłoszenia:

1 strona

½ strony

¼ strony

1/8 strony

1/16 strony

Jednorazowo

260 zł

130 zł

65 zł

33 zł

17 zł

2 miesiące

480 zł

240 zł

120 zł

60 zł

30 zł

3 miesiące

660 zł

330 zł

165 zł

83 zł

44 zł

4 miesiące

800 zł

400 zł

200 zł

100 zł

50 zł

5 miesiące

900 zł

450 zł

225 zł

113 zł

56 zł

6 miesiące

960 zł

480 zł

240 zł

120 zł

60 zł

7 miesiące

1085 zł

543 zł

272 zł

136 zł

68 zł

8 miesiące

1200 zł

600 zł

300 zł

150 zł

75 zł

9 miesiące

1305 zł

653 zł

327 zł

164 zł

82 zł

10 miesiące

1400 zł

700 zł

350 zł

175 zł

88 zł

11 miesiące

1485 zł

743 zł

372 zł

186 zł

93 zł

12 miesiące

1560 zł

780 zł

390 zł

195 zł

98 zł

* Podane ceny są kwotami netto, do każdej z nich należy doliczyć 22% podatku VAT.
* Cennik obowiązuje od 1.03.2007r

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Teresinie informuje, że od 1 stycznia 2007 roku obowiązuje
TARYFA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WODĘ I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW
WODA
Zużycie roczne

ŚCIEKI

Cena netto za 1 m3
do 150 m3

1,45

od 151 m3 do 300 m3

2,00

powyżej 300 m3

2,30
Cena netto za 1 m3
2,71

* Do podanych cen należy doliczyć obowiązujący podatek VAT.
marzec 2007
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Problemy GSW
G m i n n a
Spółka Wodna
w Te r e s i n i e
zrzesza 900
rolników
z 19 wsi naszej
g m i n y .
Głównym
statutowym
celem spółki
jest utrzymanie
w dobrym
stanie technicznym urzą„Przewodniczący Gminnej
dzeń melioraSpółki Wodnej”
cyjnych na
2900 ha zmeliorowanych gruntów rolnych.
Mamy około 200 studzienek, 1500
przepustów drogowych i około 45 km
rowów melioracyjnych. Najstarsze
drenowanie mamy z roku 1927.
Najwyższą władzą spółki jest
Walne Zgromadzenie, którego uchwały
podlegają sprawdzeniu pod względem
prawnym przez Starostę. Zarząd natomiast
składa się z 5 osób i są to: Jarzyński Leszek
przewodniczący, Matyska Mirosław
zastępca, Grzegorek Piotr sekretarz oraz
członkowie Mirowski Sławomir i Antczak
Krzysztof. Zarząd pracuje społecznie,
tylko przewodniczący pobiera 200 zł diety,
w ramach rekompensaty za koszty
ponoszone na przejazdy, telefon itp.
Zatrudniamy na umowę zlecenie księgową
na 1/3 etatu. Głównym źródłem
finansowania są składki rolników na
konserwację, a także dotacje ze Starostwa
i Urzędu Wojewódzkiego. Pomaga nam
również Urząd Gminy. Staramy się, by
Starosta wydając decyzje wodno-prawne
dla firm, uwzględniał w nich konieczność
ponoszenia przez nie nakładów na

konserwację urządzeń, z których
korzystają. W ten sposób konserwacja
kilku km rowów znalazła się w gestii
różnych firm. Problemem naszym są
szczupłe środki finansowe. Mimo, że od
początku kadencji tj. od 2003 roku, na
konserwacje wydaliśmy prawie 130 tys. zł.
A odmulenie 1 km rowu to koszt ok. 6 tys.
zł, naprawa studzienki czy przepustu to
kilkaset złotych. Naprawa drenowania to
rząd od 1 do 5 tys. zł. My natomiast, przy
100% ściągalności składki możemy
dysponować około 30 tys. zł rocznie,
a bardzo pilnych do odmulenia rowów jest
około 15 km, na co potrzeba ok. 100 tys. zł.
Najtrudniejsza sytuacja jest w Maurycewie
i Piasecznicy. Tam, niektóre rowy nie były
już odmulane od 30 lat! Również nie
wszyscy członkowie regularnie wnoszą
opłaty, co automatycznie zmniejsza zakres
wykonywanych robót. Ponieważ jesteśmy
stosunkowo małą spółką i skazani jesteśmy
na wykonywanie robót przez firmy
zewnętrzne, dlatego często od zgłoszenia
uszkodzenia do jego naprawy upływa
sporo czasu, bywa, że i rok. W pierwszej
kolejności nawet kosztem odstąpienia od
o d m u l a n i a r o w ó w, n a p r a w i a m y
uszkodzenia na sieci drenarskiej. Obecnie,
prowadzimy procedurę wyłonienia
wykonawcy tych robót na rok bieżący.
Naszą zmorą są przeprowadzone
w latach ubiegłych inwestycje gminne jak
wodociągowanie czy telefonizacja.
Również nowo powstające budynki były
wznoszone bez uzgodnień z Inspektoratem
Melioracji i są bardzo często przyczyną
uszkodzeń. Wykonawcy tych inwestycji
przerywali rurociągi drenarskie, nie
zawsze je naprawiając lub naprawiali
niedbale. A że ostatnie lata były suche, to te
uszkodzenia z przed 10 lat wychodzą

dopiero teraz. Problem stanowią też zbyt
wąskie przepusty drogowe, które były
projektowane na konny sprzęt rolniczy.
Obecne maszyny często nie mieszczą się
na tych przejazdach. Niestety, aktualnie nie
stać nas na ich poszerzenie. Aby
wykonywać te roboty, składka musiałaby
być przynajmniej 3-5 razy wyższa,
a przecież wszyscy wiemy jaka jest
kondycja naszej wsi. Mamy też przypadki
podłączenia ścieków do sieci drenarskiej.
Na dziś, wiemy o takich w Skrzelewiu,
Pawłówku i Dębówce. Zlokalizowanie ich
to tylko kwestia czasu.
Kadencja nasza kończy się na
początku 2008 roku. Naszym zamierzeniem byłoby w tej kadencji, aby każdy
rów choć raz odmulić. Dzisiaj wiadomo, że
to się nie uda z różnych przyczyn. Jedną
z nich jest fakt, że w poprzednich
kadencjach nie naprawiano sieci
drenarskiej, na co teraz musieliśmy
przeznaczyć znaczne środki. Także
odsuwanie dekli ze studzienek powoduje
lasowanie drenów na skutek oddziaływania warunków atmosferycznych lub
wpadają w nie lisy, zające czy dziki
zatykające rurociągi. Są to tylko niektóre
problemy z jakimi zmaga się zarząd.
Jesienią czekają nas wybory
delegatów na Walne Zgromadzenie.
Liczymy na to, że dopisze frekwencja na
zebraniach wiejskich, bo przecież tak
naprawdę to nieobecni nie mają głosu.
Wszystkie uwagi i wnioski do władz spółki
można zgłaszać na piśmie w Urzędzie
Gminy bądź telefonicznie pod numer
tel.kom.0514-931-977.
Przewodniczący GSW w Teresinie
Leszek Jarzyński

Szanowni Państwo
Pod koniec
ubiegłego roku
zdeterminowani
w walce o życie,
o szczęście naszej
rodziny, ale przede
wszystkim pełni
pokory zwróciliśmy
się do Państwa
o pomoc w zbieraniu
pieniędzy na bardzo kosztowny zabieg za granicą ratujący
życie chorego na nowotwór głowy - ojca dwójki dzieci.
Prosiliśmy o pomoc i ją dostaliśmy. Andrzej został poddany
zabiegowi metodą gamma knife w dniu 07.12.2006 w klinice
w Londynie. Leczenie przebiegało bez komplikacji choć
okazało się bardziej bolesne niż przypuszczaliśmy rokowania są dobre jednakże ostateczny efekt będzie znany po
upływie co najmniej 12 miesięcy. Wierzymy, że wszystko
będzie dobrze i choć nadal trafiają się dni, w których ból
6

i zawroty głowy się nasilają to jednak jesteśmy pełni
optymizmu i wiary w lepsze jutro.
Sam zabieg został wyceniony na 15 tys. funtów
brytyjskich co stanowiło prawie 87 tysięcy pln. Niestety
należność ta musiała zostać uregulowana na 6 dni przed
zabiegiem. Mimo usilnych starań nie udało nam się do tego dnia
zgromadzić tak dużej sumy pieniędzy. Z darowizn
zgromadzonych na naszym koncie było na dzień wykonania
przelewu 22 292,10 zł, 26 196,87 zł wyszło z konta fundacji.
Brakującą kwotę zmuszeni byliśmy pożyczyć. Jednakże nie były
to wszystkie koszty jakie ponieśliśmy. Ogólna suma
udokumentowanych wydatków na leczenie oraz kosztów z nim
związanych do dnia 28.02.2007 wyniosła już ponad 94 tys. zł przy czym ciągle się ona zwiększa. W kwocie tej są m.in.: koszty
konsultacji, zabiegu, przelotu, przejazdów, pobytu w szpitalu,
koszty rehabilitacji, koszt turnusu rehabilitacyjnego oraz koszty
poniesione na zakup leków i innych specjalistycznych urządzeń.
Zaczynając naszą akcję założyliśmy, iż wydatki jakie będziemy
musieli ponieść to około 120 tys. zł. Dzięki temu, iż na każdym
kroku spotykaliśmy się z ogromną życzliwością i zrozumieniem
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naszej sytuacji udało nam się maksymalnie zmniejszyć potrzebną
kwotę. W wyniku owocnych negocjacji z kliniką, dużej zniżce na
bilety jaką otrzymaliśmy od LOT-u, korzystnych cenowo
noclegach podczas pobytu w Londynie, skróceniu pobytu
w szpitalu do dwóch dni ale przede wszystkim dzięki
ogromnemu, bezinteresownemu udziałowi w naszej kampanii
mediów - lokalnych rozgłośni radiowych oraz gazet - które za
swoje publikacje czy audycje (a było ich mnóstwo) nie żądały
wynagrodzeń, udało nam się zmniejszyć tę kwotę znacznie. Duży
udział w tym miały także instytucje oraz ludzie o wielkich
sercach, którzy często angażowali w pomoc przy organizowaniu
imprez o charakterze charytatywnym swoje środki nie żądając od
nas ich zwrotu. Dzięki ogromnym wysiłkom a głównie ofiarności
ludzi udało się zgromadzić na naszym koncie jeszcze ok. 38 tys.
zł, co pozwoliło po części zwrócić dług jaki zaciągnęliśmy
w związku z chorobą jaka dotknęła Andrzeja. Reasumując od

strony finansowej: na nasze konto wpłynęło nieco ponad 60 tys.
zł. Udokumentowane wydatki jakie ponieśliśmy to kwota ponad
94 tys. zł. Fundacja Tyche przekazała na leczenie Andrzeja kwotę
26 196,87 zł. Na dzień dzisiejszy jesteśmy na etapie wymiany
korespondencji z Fundacją, która udostępniła nam konto w celu
zbierania funduszy na leczenie. Mamy nadzieję, iż w najbliższym
czasie zostaną ustalone jasne zasady rozliczenia środków
pozostających na jej koncie, a przeznaczonych przez darczyńców
na konkretny cel.
Pozostaje nam tylko kolejny raz podziękować za
życzliwość i wsparcie…Mamy nadzieję, iż kiedyś my z równym
zaangażowaniem będziemy mogli pomóc innym potrzebującym
osobom bo jesteśmy to winni w podziękowaniu za to co
otrzymaliśmy od Państwa…
Izabela Andryszczyk

Nietrzeźwy kierowca ukarany
Sąd Rejonowy w Sochaczewie II Wydział Karny po
rozpoznaniu w dniu 25.01.2007r w składzie ustawowym sprawy
sygn. akt. II K 998/06 p-ko Andrzejowi Leszczyńskiemu
s. Mariana i Teresy zd. Motlewska urodz. 22.07.1956r
w m. Karolina uznał tegoż oskarżonego za winnego popełnienia
przestępstwa z art. 178a§2 kk polegającego na tym, że w dniu
6.12.2006r w m. Szymanów kierował rowerem na drodze
publicznej będąc w stanie nietrzeźwości (I badanie 0,81 mg/dm3,
II badanie - 0,83 mg/dm3 alkoholu w wydychanym powietrzu)
i za to na podstawie art. 178a§2 kk art. 34 kk, art. 35§1 kk skazał
go i wymierzył karę 6 miesięcy ograniczenia wolności polegającą
na wykonywaniu nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele
społeczne w Urzędzie Gminy Teresin w wymiarze 30 godzin
miesięcznie. Sąd orzekł na podstawie art. 42§1 i 2 kk wobec w/w

środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów
mechanicznych i rowerów w lądowej strefie ruchu na okres 2 lat.
Na podstawie art. 49§2 kk orzeczono wobec oskarżonego
świadczenie pieniężne w wysokości 100 zł na rzecz Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie
z przeznaczeniem na ratownictwo drogowe.
Mocą powyższego wyroku nadto Sąd na podstawie art.
50 kk orzekł podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez
jego ogłoszenie w teresińskim miesięczniku „Prosto z Gminy”
w terminie dwóch tygodni od uprawomocnienia się wyroku. Sąd
zwolnił oskarżonego od ponoszenia kosztów sądowych
przejmując je w zakresie poniesionych wydatków na rachunek
Skarbu Państwa.

Dla rozwoju Szymanowa
W dniu 9 marca 2007 roku
w budynku Gimnazjum w Szymanowie
odbyło się spotkanie, które dotyczyło
opracowania planu rozwoju wsi
Szymanów. Na pierwsze spotkanie
postanowiłem zaprosić proboszcza Parafii
Szymanów księdza Pawła Flaszczyńskiego, przełożoną Klasztoru Sióstr
Niepokalanek siostrę Ksawerę oraz siostry
Brygidę i Reginalde. Panią Dyrektor
Gimnazjum Małgorzatę Matelę, Dyrektor
Szkoły Podstawowej
Panią Annę
Potkańską, Prezesa OSP w Szymanowie
Druha Marka Pałubę. Ponadto w spotkaniu
wzięli udział sołtys wsi Szymanów
Zbigniew Jankowski wraz z członkami
rady sołeckiej Panią Lucyną Szuplewską
i Dariuszem Kiełbusem oraz radna Hanna

Jankowska i Pani Julita Kowalska główny Wszyscy zaproszeni goście bardzo
specjalista ds. promocji gminy i funduszy ochoczo poparli stworzenie planu rozwoju
wsi Szymanów i wyrazili chęć
uczestnictwa w nim. O wszystkich
propozycjach jakie padły poinformuję
Państwa na zebraniu wiejskim na które już
dziś bardzo serdecznie zapraszam.
Odbędzie się ono w kwietniu w budynku
Gimnazjum w Szymanowie. Jestem
pewien, że Państwo również zgłosicie
szereg interesujących propozycji, które
dotyczyć będą rozwoju naszej
miejscowości.
pomocowych.
Radny Gminy Teresin
Spotkanie przebiegało w miłej
okręg
Szymanów
Elżbietów
i twórczej atmosferze, w czasie jego
Hubert
Konecki
trwania padło wiele ciekawych propozycji
dotyczących Naszej miejscowości.

Nie tylko po książkę
Na Państwa prośbę podajemy godziny pracy Filii bibliotecznej,
znajdującej się w Szymanowie przy ulicy Szkolnej 25. Biblioteka czynna jest od
poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 18.00, a także w drugą i ostatnią sobotę
miesiąca od 9.00 14.00. Szymanowska filia oferuje nie tylko wypożyczenie
książek, ale również możliwość skorzystania z księgozbioru podręcznego oraz
z zasobów internetowych. Można również na miejscu poczytać prasę. Gorąco
zachęcamy do wizyty!
marzec 2007
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Impuls dla „Łąkowej”

Stowarzyszenie Przyjaciół
Mieszkańców Gminy Teresin „IMPULS”
powstało w maju ubiegłego roku.
Działamy na rzecz polepszenia warunków
życia wszystkich mieszkańców naszej
gminy. Jest to nasz podstawowy cel. J a k o
członkowie Stowarzyszenia, a przede
w s z y s t k i m m i e s z k a ń c y Te r e s i n a
dostrzegamy wokół siebie rzeczy, które
nam się podobają, którymi możemy się
pochwalić. Ale obok tych pięknych rzeczy
widzimy także i te brzydkie, które szpecą
naszą miejscowość. Zniszczone znaki
drogowe, tablice, pomalowane ściany
dworca kolejowego, wybite szyby, dzikie
wysypiska śmieci. Do niedawna takim
dzikim wysypiskiem był teren wokół ulic:
Łąkowej, Spokojnej i Granicznej.

Docierały do nas sygnały od mieszkańców
tamtejszego osiedla, że coś należy z tym
terenem zrobić. Podjęliśmy się niezmiernie
trudnego zadania jakim jest uporządkowanie „Łąkowej”. Dzięki wsparciu
wielu sponsorów Stowarzyszenie mogło
sfinansować prace przy jego
porządkowaniu. Specjalistycznym
sprzętem wyrównano ziemię,
wykarczowano krzaki. Członkowie
Stowarzyszenia pozbierali kamienie
i śmieci. Przed nadejściem zimy znaczną
część terenu ponownie wyrównano.
Mieszkańcy we własnym zakresie
wykonali słupki, cały teren został
ogrodzony i zabezpieczony taśmą. Na
uporządkowanym już terenie wspólnie ze
strażakami z naszej OSP zorganizowaliśmy Choinkę Integracyjną podczas
której, razem z mieszkańcami ubraliśmy
drzewko, śpiewaliśmy kolędy i wszyscy
cieszyliśmy się, że „Łąkowa” przestała być
dzikim wysypiskiem. Zdajemy sobie
sprawę jak trudne zadanie stoi przed nami.
Kilkanaście osób ze Stowarzyszenia nie

wykona wszystkich prac, bez wsparcia
finansowego, rzeczowego w postaci
sprzętu, materiałów, ludzkiej pracy nie
zdołamy zagospodarować tak dużego
terenu, aby spełnił on nasze
i mieszkańców oczekiwania. Liczymy na
p o m o c m i e s z k a ń c ó w Te r e s i n a .
Będziemy starali się na bieżąco
informować o planowanych pracach,
licząc, że jak najwięcej osób włączy się
i pomoże nam urządzić ten teren w taki
sposób, by jak najlepiej służył dzieciom,
młodzieży, całym rodzinom, gdzie będzie
można miło i bezpiecznie spędzić czas.
Celem naszym jest aby „Łąkowa” stała się
osiedlowym centrum rekreacyjnym.
Agnieszka Ptaszkiewicz
Ważna informacja !
Stowarzyszenie Przyjaciół Mieszkańców
Gminy Teresin „Impuls” informuje, że nie
ma nic wspólnego z działającą na terenie
gminy Teresin Fundacją „Tyche”.

INWESTUJ NA MAZOWSZU - INWESTUJ W GMINIE TERESIN
W dniu 1 marca b.r. w Warszawie odbyła się konferencja
„DOING BUSINESS IN MAZOVIA THE BUSINESS HEART
OF POLAND” organizowana przez Agencję Rozwoju Mazowsza
S.A, w trakcie której we wspólnej dyskusji doświadczeniami
dzielili się zagraniczni i krajowi inwestorzy oraz przedstawiciele
jednostek samorządu terytorialnego (Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Mazowieckiego, Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego oraz gmin województwa mazowieckiego),
Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych,
wydziałów handlowych ambasad oraz izb przemysłowohandlowych.
W trakcie konferencji w trzech panelach dyskusyjnych
zostały poruszone następujące tematy: „Prawne i finansowe
aspekty procesu inwestycyjnego na Mazowszu”, „Studia
przypadków projektów inwestycyjnych
problemy
i oczekiwania” oraz „Rynek nieruchomości na Mazowszu”.
W czwartym panelu „Urzędy gmin i powiatów na Mazowszu
aktywni partnerzy w projektach inwestycyjnych” dotyczącym
prezentacji oferty władz Mazowsza dla potencjalnych

inwestorów brał udział Wójt Gminy Teresin Pan Marek
Olechowski. W imieniu Wójta multimedialnej prezentacji oferty
terenów inwestycyjnych gminy Teresin dokonała Maria Ryczer,
pracownik Zespołu Urbanistyczno Architektonicznego Gminy
Teresin.
W prezentacji Gminy Teresin uczestnikom konferencji
przedstawiono walory gminy, jej historię i teraźniejszość oraz
plany na przyszłość. Oferta terenów inwestycyjnych obejmuje
9 terenów inwestycyjnych objętych obowiązującymi planami
miejscowymi, z przeznaczeniem pod tereny przemysłu, składu
i usług. Szczegółowa prezentacja terenów inwestycyjnych
dostępna jest na naszej stronie internetowej www.teresin.pl,
w zakładce „informacje” „tereny inwestycyjne”.
Maria Ryczer
Zespół Urbanistyczno Architektoniczny Gminy Teresin,
w artykule wykorzystano informacje opublikowane na stronie
Agencji Rozwoju Mazowsza S.A. - www.armsa.pl

Świecka tradycja
Miłą niespodzianką zakończyła się
moja wizyta w jeden
z piątków w teresińskiej
bibliotece. Otóż, gdy
wszedłem zaskoczyła
mnie wyjątkowa
atmosfera wspaniałej
twórczej pracy rękodzieła
artystycznego. Jak się
okazało, w każdy piątek
od godziny 18.00 w bibliotece przy Alejach XX-lecia zbierają się
8

panie w różnym wieku wspólnie tworząc tzw. kółko artystyczne.
Owoce ich pracy są zdumiewające. Okolicznościowe kartki,
hawty, serwety, różnego rodzaju ozdoby… Wszystko ręcznie
wykonane. „Staramy się zachować tradycje, dziś w dobie
rozwoju technologicznego zanika rękodzieło artystyczne, które
nie tak dawno jeszcze było przekazywane z pokolenia na
pokolenie” zgodnie przyznają uczestniczki spotkania. Prace
można oglądać w bibliotece, można również samemu przyjść na
spotkanie i spróbować własnych sił w tworzeniu prawdziwej
sztuki. Szkoda, że już tak skutecznie wypieranej wśród
młodszego pokolenia.
(m.o.)
marzec 2007
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SŁUŻBA PRAWDZIE i CZŁOWIEKOWI - RADIO NIEPOKALANÓW W ŁODZI
W niedzielę 28 stycznia została poświęcona przez
J.E. Ks. Bpa Adama Lepę nowa Filia Radia Niepokalanów
w Łodzi (studio i biuro) mieszcząca się przy parafii Św.
Apostołów Piotra i Pawła, ul. Nawrot 104. W uroczystości
uczestniczyli duchowni z Łodzi, współbracia
z Niepokalanowa, samorządowcy łódzcy oraz słuchacze
i przyjaciele naszej stacji.
Razem z nami cieszyli się z uroczystości zaproszeni
goście: Trzeba się cieszyć, że jest dobrze słyszalne Radio
Niepokalanów i jest dobrze oceniane powiedział J. E. Ks. Bp
Adam Lepa i dlatego należy rokować nie tylko nadzieje, ale
przede wszystkim pewność, ze ono będzie służyło tym, którzy
potrzebują wsparcia duchowego, moralnego, potrzebują
modlitwy, ale też chcą (...) brać udział w skutecznej
ewangelizacji. Ogromnie się cieszę, że są w Polsce media
katolickie,które mogą być wzorcem służby prawdzie i służby
człowiekowi, a początek tym wspaniałym katolickim mediom dał
św. Maksymilian Kolbe.(...) Dzisiaj dziękujemy Panu Bogu za to,
co w swojej spuściźnie pozostawił sw. Maksymilian i dziękujemy
za to,ze był zawsze wierny prawdzie, ale w miłości.
Do patrona naszej rozgłośni nawiązał także Wikariusz
Prowincji Ojców Franciszkanów o. Mirosław Bartos: Myślę, że
jeśli w duchu św. Maksymiliana będziecie dzielić się radością
franciszkańską, to
będziecie spełniać to,
czego życzył sobie św.
Maksymilian.
Wi c e p r e z y d e n t
miasta Łodzi
Pan
Włodzimierz Tomaszewski nawiązując do
jednej z wypowiedzi
dyrektora RN O. Jana
Krzysztofa Oniszczuka,
że jesteśmy „Radiem do
tańca i do różańca”, powiedział, że Jest to radio szczególne,
ponieważ to jest radio, które mówi o życiu codziennym i jest
„ciepłe”. Prawda, informacja przepełnione miłością to jest to
wielkie wyzwanie, które podejmuje RN.
Przed radiem jest jeszcze jedno wyzwanie, o którym na
koniec wspomniał o. Krzysztof Oniszczuk, tłumacząc, dlaczego
jesteśmy w parafii diecezjalnej:Jeśli wspólnie (zakon, diecezja,
swieccy) połączymy siły w dziele, to siła jest wyraźniejsza,
i jaśniejsza.
Chciałbym pogratulować, że się rozrastacie, że
powstaje drugie studio wspominał o. Mirosław Bartos myślę, że
słuchacze w Łodzi też są otwarci i sympatyczni i czekają na Was
Mamy nadzieję, że hasło św. Maksymiliana „ Zdobyć cały świat
dla Niepokalanej” będzie prowadziło do Chrystusa coraz to
większe rzesze tych, z którymi spotykamy się nie tylko na
mazowszu, ale i w Łodzi.
O tym, że Radio Niepokalanów rozwija się dynamicznie mówią
badania przeprowadzone przez Radio Track MillwardBrown
SMG/KRC. Są to ogólne badania dotyczące 2006 r. Na ten rok
zakupiliśmy już szczegółowe
kwartalne badania, które

postaramy się Państwu przedstawiać.
Ostatni kwartał 2006 r. wykazał, że tygodniowo słucha
nas ponad 140 tys. osób. Proporcje słuchalności mniej więcej
równomiernie dzielą się na część mazowiecką i łódzką
(w związku z tym, że w Łodzi dobrze nas słychać zaledwie od
1 roku i 3 miesięcy wskaźnik słuchalności wzrasta znacznie
szybciej). Np. przy
badaniu zasięgu
tygodniowego
w Łodzi i okolicach
uzyskaliśmy pod
koniec 2006 roku
2,8 % słuchalności
(ok. 56 500 osób),
analogicznie obejmując całe woj.
mazowieckie
w ostatnim kwartale
słuchało nas ponad
80.000 osób (ok. 2,2 %). Cieszymy się, że według profesjonalnie
przeprowadzonych badań nasze radio pozyskuje bardzo szybko
nowych słuchaczy.
Jesteśmy po to, by służyć, by głosić dobrą nowinę
i nieść do każdego domu „Pokój i dobro” oraz „błękitną muzykę”
przy której zmęczony pracą i problemami życia codziennego
słuchacz może chwilę odpocząć, ale także ułyszeć o wartościach,
które łączą, budują i wzmacniają nadzieję.
Dziękujemy ks. Proboszczowi parafii pw. Św.
Apostołów Piotra i Pawła ks. Edwardowi Wieczorkowi za chęć
współpracy i udostępnienie pomieszczeń dla celów radiowych.
Dziękujemy tym, którzy byli obecni na naszym pierwszym
łódzkim spotkaniu, a także tym, którym leży na sercu rozwój
Radia Niepokalanów, i którzy wspierają nas w jakikolwiek
sposób. Wiemy, że wśród nich jest wielu czytelników TIS.
Prosimy, bądźcie razem z nami w naszych radościach, kłopotach
i troskach. Wspólnie zadbajmy o to, by błękitna fala mogła
dotrzeć do każdego domu i ...serca.
O tym, że najnowsze środki techniki powinny być
wykorzystywane w celu głoszenia Ewangelii wiedział św.
Maksymilian Kolbe jeszcze przed wybuchem II wojny światowej
pisząc w swoim pamiętniku w 1933: Wszelkie wynalazki mają
posłużyć przede wszystkim Niepokalanej, a następnie innym
celom. Tymi środkami to sztuka, literatura, teatry, kino,
piśmiennictwo, dziennikarstwo, radio...”
Dlatego 8 grudnia 1938 r. nadano próbną audycję na
falach krótkich z nowo uruchomionego nadajnika SP3 RN.
Niestety wojna przerwała plany rozwoju radiostacji.
Dopiero 1 marca 1995 r. sygnałem „Po górach dolinach”
Radio Niepokalanów wznowiło swą działalność nadając na
częstotliwości 102, 7 FM na obszarze zachodniej części woj.
mazowieckiego, a później także na częstotliwości 98, 6 FM
obejmując prawie całe województwo łódzkie.
Katarzyna Bodych - Radio Niepokalanów

UWAGA!
Zmieniają się godziny pracy kasy w Urzędzie Gminy.
Kasa jest czynna codziennie oprócz sobót i niedziel od godz. 8.00 - 15.30. Po zamknięciu kasy wpłat można
dokonywać w Banku Spółdzielczym, który z tego tytułu nie pobiera żadnych opłat.
***
Godziny pracy Urzędu Gminy w Teresinie:
Poniedziałek, Wtorek, Czwartek, Piątek 8.00 - 16.00, Środa 8.00 - 17.00
tel. (046) 86-13-815, (046) 86-13-817
marzec 2007
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„Bezpieczny rowerzysta” zaczynamy !
Radni naszej gminy, przy współpracy Stowarzyszenia
Przyjaciół Mieszkańców Gminy Teresin „Impuls”, rozpoczynają
akcję „Bezpieczny rowerzysta”. Akcja ma na celu poprawienie
bezpieczeństwa rowerzystów i pieszych na drogach naszej
gminy. Każdy rower musi być oświetlony zgodnie z wymogami
Kodeksu Drogowego. Często ubieramy się w szare i ciemne
stroje, zupełnie nie zdając sobie sprawy, że wraz z nadejściem
zmroku każdy tak ubrany rowerzysta jaki i pieszy stwarza
ogromne niebezpieczeństwo dla ruchu drogowego. Kierujący
samochodem może wówczas nie zauważyć postaci, która
praktycznie zlewa się z tłem. O skutkach dalszego zdarzenia

lepiej nie mówić… Zerwijmy z tym zwyczajem! MUSIMY BYĆ
WIDOCZNI na drodze. Aby zaznaczyć naszą obecność na szosie,
proponujemy zakładanie specjalnych kamizelek odblaskowych,
przyczepianie do ubrania pasków itp. To naprawdę uczyni
rowerzystę i pieszego widocznymi nawet z dużej odległości. Tym
samym minimalizujemy ryzyko przykrego zdarzenia.
Organizatorzy tej akcji postarają się, aby kamizelki i paski były
do kupienia w sklepach naszej gminy. Wspólnie zadbajmy
o nasze bezpieczeństwo!
Radna Antonina Gigier

„Dzieci spod strzechy” z sukcesem w Warszawie
Dnia 26 lutego w Klubie Kultury „ZASTÓW” odbył się
XI Festiwal Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „Rozśpiewany
Wawer”. Teresiński Ośrodek Kultury tak jak w roku ubiegłym
postanowił zmierzyć się z innymi wokalistami. Tym razem do
Warszawy pojechał zespół „Dzieci spod strzechy”. Piosenką
„Marynarz tata” wyśpiewały II miejsce. Jest to ważne dla zespołu
osiągnięcie gdyż dzieci śpiewają razem dopiero od września.
Dyplom oraz wielki puchar, a także drobne upominki, które
dzieciaki dostały od organizatorów to bardzo dobry start w świat
festiwali i występów. Przed nami jeszcze wiele imprez z udziałem
tych naprawdę uzdolnionych dzieciaczków. Zapraszamy na
koncerty zespołu i inne imprezy, na których będzie można
posłuchać „Dzieci spod strzechy”.
Joanna Kwiatkowska

Dobry rok biblioteki

Koniec roku jest jednocześnie początkiem podsumowań
,porównań i analiz działalności w danym okresie .My również
sporządziliśmy już sprawozdania dla Wojewódzkiej
i Powiatowej Biblioteki Publicznej oraz Głównego Urzędu
Statystycznego .Czas na kilka informacji dla czytelników.
Miniony rok był korzystny dla Gminnej Biblioteki
Publicznej w Teresinie .Na działalność otrzymaliśmy dotację
w wysokości 184.000zł z Urzędu Gminy w Teresinie oraz 7.000zł
z Ministerstwa Kultury(z przeznaczeniem na zakup książek)
.Ogółem w 2006 r. kupiliśmy 1289 woluminów na kwotę
21.935zł .Na koniec roku księgozbiór biblioteki w Teresinie i Filii
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w Szymanowie liczył 32.283 woluminy .Biblioteki
zarejestrowały 1238 czytelników ,którzy wypożyczyli 21.598
książek ,o 500 więcej w porównaniu z rokiem ubiegłym.
Z czytelni skorzystało 2103 osoby ,które wypożyczyły na
miejscu 400 książek i 3452 tytuły czasopism .Biblioteka
wypożyczała również lektury na kasetach wideo ,oraz tzw.
„książkę mówioną” ,czyli literaturę nagraną na kasety
magnetofonowe .W ramach programu „Ikonka” otrzymaliśmy
trzy komputery z dostępem do internetu ,z których nieodpłatnie
korzystają czytelnicy. Z tej możliwości w ubiegłym roku
skorzystało ponad 1600 osób .
Biblioteka organizowała wycieczki wprowadzające do
biblioteki ,czytanie w ramach akcji „Cała Polska czyta dzieciom”
,wystawki okolicznościowe i nowości wydawniczych
.Zorganizowaliśmy kilka konkursów ,spotkania z pisarzami:
D.Gellner ,V.Piasecką i K.Dworczykiem .W ubiegłym roku
obchodziliśmy jubileusz 45-lecia biblioteki .Z tej okazji odbyły
się połączone obchody naszego święta i Powiatowego Dnia
Bibliotekarza oraz podsumowanie powiatowego konkursu na
ekslibris .Najnowszym pomysłem jest nauka haftowania
,szydełkowania i innych robótek ,którą realizujemy od września
minionego roku .
W dalszym ciągu prowadzimy komputeryzację zbiorów
.W bibliotece w Teresinie 72% zbiorów jest skomputeryzowanych ,a w Filii w Szymanowie 18% . Reasumując był to rok
dobry i mamy nadzieję ,że następne lata będą jeszcze lepsze .
Dyrektor GBP w Teresinie:
Grażyna Starus
marzec 2007
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„Galimatias 07”
W dniach 20-22 kwietnia sala
kameralna Teresińskiego Ośrodka
Kultury wypełni się artystami
niezależnych teatrów offowych.
Zapraszamy wszystkich bardzo gorąco
na VI edycję Ogólnopolskiego
Przeglądu Teatrów Niesfornych
„Galimatias”.
Na zgłoszenia czekamy do 20 marca.

Wszystkie informacje można uzyskać w siedzibie Teresińskiego
Ośrodka Kultury pod numerem telefonu 046 861 38 81, oraz na
stronie www.tok.art.pl
Miłośnicy teatru mogą oglądać zmagania ekip od piątku do
niedzieli, nie zabraknie również spektakli pozakonkursowych.
Wstęp oczywiście wolny!
TOK

Joanna strzela w złoto
XXV Halowe Mistrzostwa Polski Seniorów
w Łucznictwie jakie odbyły się pod koniec lutego w Legnicy,
zaowocowały triumfem łuczniczki rodem
z Teresina.
Reprezentacja klubu Drukarz Warszawa w składzie Joanna
Panyło, Iwona Marcinkiewicz, Jagoda Płarzewska i Katarzyna
Płarzewska po zaciekłej walce zdobyła złoty medal Mistrzostw
Polski ! W niezwykle zaciętym finale dziewczęta pokonały Kmitę

Zabierzów 222-218. Obecnie mieszkanka Teresina, Joanna
Panyło, była zawodniczka Mazowsza, jest studentką ostatniego
roku Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego.
Jako łuczniczka stołecznego klubu ciężko pracuje na swój sukces
bardzo udanie godząc pracę, naukę i sport.
(mo)

Mamy wicemistrza
Olbrzymim sukcesem
zakończył się występ w Stargardzie
Szczecińskim na Międzynarodowych
Mistrzostwach Polski Kadetów w
zapasach. Pawła Albinoskiego nasz
zapaśnik w kategorii wagowej do 63
kilogramów wywalczył tytuł
wicemistrza kraju!
Paweł Albinowski - uczeń trzeciej
klasy Gimnazjum w Teresinie musi
uznać start na matach Stargardu
Międzynarodowy
wicemistrz Albinowski
Szczecińskiego za bardzo udany.
Wywalczył on srebrny medal
w najliczniej obsadzonej kategorii wagowej do 63 kilogramów i
osiągnął tym samym swój największy sukces w swej
dotychczasowej karierze sportowej. W drodze do finału pokonał
kolejno: Eryka Kłosa z klubu Feniks Stargard Szczeciński,
Wiatczesława Sugako z Rosji i Mariusza Sajdaka z klubu Orzeł
Namysłów. W walce finałowej Paweł spotkał się z o rok od siebie

starszym, kolejnym zawodnikiem z Rosji - Andrejem Czaruckim.
Po niezwykle wyrównanym i stojącym na bardzo wysokim
poziomie pojedynku, niestety nasz zawodnik musiał uznać
wyższość swego rywala, choć głównie z przyczyn, iż tego dnia
szczęście dopisało jego przeciwnikowi. Pierwsza runda
zakończyła się wynikiem 0 : 0, a losowanie o prawo zapinania
klamry wygrał zawodnik rosyjski i wykorzystał ten zapaśniczy
rzut karny, zdobywając zwycięski punkt. W drugiej rundzie,
praktycznie równo z sygnałem kończącym rundę, a wręcz chwile
po nim, obaj zawodnicy wypadli głowami za pole walki,
a z wiadomych tylko sobie przyczyn, sędziowie tej walki
przyznali zwycięski punkt zawodnikowi z Rosji. Mimo
przegranej Paweł bardzo udanie zaprezentował się w walce
finałowej, podejmując jako jedyny na tych zawodach tak
wyrównany pojedynek z Andrejem Czaruckim. Przypomnijmy,
że nasz wicemistrz to syn szkoleniowca Mazowsza Artura
Albinowskiego. Zatem jemu jak i tacie serdecznie gratulujemy.

Strzelali w hali
Wielka łucznicza impreza
miała miejsce w hali Widowiskowo
Sportowej Gminnego Ośrodka
Sportowego w Teresinie w ubiegłym
miesiącu. Rozegrane zostały tu
I Międzynarodowe Mistrzostwa
Mazowsza w Łucznictwie o Puchar
Wójta Gminy Teresin.
Mazowsze Teresin, jako gospodarza
turnieju reprezentowała trzynastoosobowa grupa zawodniczek
i zawodników. Największym
sukcesem zdobyciem tytułu
Adam Kwiek
mistrzowskiego zakończył się
jako mistrz Mazowsza
występ bardzo utalentowanego
Adama Kwieka. Uczeń drugiej klasy
Zespołu Szkół w Teresinie, w swojej rodzinnej miejscowości
marzec 2007

osiągnął największy sukces w dotychczasowej karierze
sportowej. W bardzo silnie obsadzonej konkurencji juniorów
w łukach klasycznych okazał się zawodnikiem o żelaznych
nerwach i zdecydowanie wygrał wszystkie swoje pojedynki
pucharowe. Brawo dla Adama i jego trenerki Katarzyny Klaty!
W rywalizacji drużynowej Mazowsze najlepiej wypadło
w kategorii łuków bloczkowych. Triumf w tej konkurencji stał się
faktem dzięki wspaniałej postawie Ryszarda Kowalskiego,
Sławomira Radziszewskiego i Juliana Boguta.
Trzeba przyznać, że zorganizowane po raz pierwszy
zawody o Puchar Wójta Gminy Teresin - pana Marka
Olechowskiego, stały na bardzo wysokim poziomie zarówno
sportowym jak też organizacyjnym, co przyznali także
członkowie przyjezdnych ekip. A oprócz najlepszych krajowych
ekip zameldowali się tu także łucznicy z ukraińskiego Elektronu
Lwów oraz z białoruskiego Brześcia.
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Chcesz szybko i pewnie opłacić rachunki,
otrzymać atrakcyjny kredyt, otworzyć konto
a nawet wypłacić pieniądze tak jak
w bankomacie?

O K U L I S TA
Sochaczew Al. 600-lecia 45
rejestracja wizyt (8.00 - 20.00)
tel.:046 863 38 74

Masz do dyspozycji mieszczącą się blisko
Ciebie agencję
PKO Banku Polskiego S.A w Teresinie przy
ul. Szymanowskiej 2 ( I piętro).
Tel ; 046 861 34 09
Zapraszamy codziennie:
Poniedziałek Środa 10 - 18
Wtorek Czwartek Piątek 9 - 17
Sobota 9 - 14
AGENCJA PKO BANKU POLSKIEGO TO
WYGODA I BEZPIECZEŃSTWO
TRANSAKCJI
12

Najnowocześniejszy ośrodek okulistyczny
między Łodzią a Warszawą. Od ponad 7 lat.
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Z myślą o awansie
Podczas przygotowań do rundy rewanżowej
warszawskiej klasy A, Utrata Pawłowice prowadzona przez
szkoleniowca Jerzego Hołosia rozegrała kilka spotkań
kontrolnych. „Będzie bardzo trudno, ale chcemy awansować do
okręgówki” przyznał trener przed pierwszym wiosennym
meczem o punkty. Oto wyniki sparingów oraz terminarz gier
ligowych:
Guzovia Guzów Utrata 0:5, Bzura Chodaków Utrata 2:1, Utrata
Limit Rybno 3:3, Bzura Chodaków Utrata 5:0, Promyk Nowa
Sucha Utrata 1:6
kalendarz:
14 kolejka - 24/25 marzec Pogoń II Grodzisk (w), 15 kolejka - 31
marzec /1 kwiecień Ryś Laski (d),
16 kolejka - 5 kwiecień Błękitni Korytów (w), 17 kolejka -

14/15 kwiecień Sorento Kamion (d), 18 kolejka - 21/22
kwiecień Partyzant Leszno (w), 19 kolejka - 28/29 kwiecień
Błonianka Błonie (w), 20 kolejka - 1 maj
Ambra Ołtarzew (d), 21 kolejka - 5/6 maj Tur II Jaktorów (w), 22
kolejka - 12/13 maj UKS Borzęcin (d), 23 kolejka - 19/20 maj
Naprzód II Zielonki (w), 24 kolejka - 26/27 maj Relax
Radziwiłłów (d), 25 kolejka - 2/3 czerwiec DERBY POWIATU
Promyk Nowa Sucha (w), 26 kolejka - 10 czerwiec 11:00 FC
Płochocin (d)
Po rundzie jesiennej Utrata zajmuje trzecią pozycję z ośmioma
punktami straty do lidera Błonianki oraz dwoma punktami straty
do drugiego Rysia Laski
(w) mecz na wyjeździe, (d) mecz w Teresinie
(mo)

Sport i dziennikarstwo
Zespół Szkół w Teresinie jako jedyna szkoła
ponadgimnazjalna z terenu powiatu sochaczewskiego
zakwalifikowała się do ogólnopolskiej edycji sportowego
konkursu z cyklu
Rusz się Człowieku.
Konkurs ogłoszony
przez Towarzystwo
Ubezpieczeniowe
PZU S.A. skupił na
starcie prawie
5 tysięcy placówek
oświatowych
z całego kraju. Tym
razem tematem
kampanii „Ale
Akcja” był turniej
piłkarski. Teresińska szkoła, w której pomysłodawcą
i koordynatorem przedsięwzięcia był nauczyciel w-fu Marcin
Odolczyk, otrzymała od organizatorów komplet koszulek

piłkarskich, piłki oraz nagrody i dyplomy dla uczestników
zawodów. Wszystko do wykorzystania na specjalnym turnieju
piłkarskim, w którym udział wzięły reprezentacje klasowe
składające się z dziewcząt. Wspaniała zabawa, wyjątkowy klimat
imprezy oraz specjalny mecz na zakończenie pomiędzy
triumfatorkami turnieju klasą I TA (Małgorzata Przedlacka,
Sylwia Mucha, Edyta Kowalska, Alicja Kuś, Monika Kozłowska,
Edyta Traczyk), a kadrą nauczycieli to wszystko spowodowało,
że wydarzenie na długo pozostanie w pamięci szkolnej braci.
Puentą akcji i jednocześnie najważniejszym kryterium oceny
konkursu PZU będzie jednak przygotowana relacja z zawodów.
Tu, pole do popisu mieli uczniowie z klas o profilu
dziennikarskim. Wybrana grupa filmowała szkolny turniej
i obecnie jest na etapie przygotowania przekazu, który wszyscy
będziemy mogli już niebawem również zobaczyć za
pośrednictwem internetu. Trzymajmy też kciuki, za ostateczny
werdykt członków jury oceniających pracę młodych
dziennikarzy z Zespołu Szkół w Teresinie.

Niepokalanów Mistrzem !
Na ten sukces
reprezentacja Liceum
z Niepokalanowa
pracowała bardzo długo.
Opłaciło się. Siatkarze
prowadzeni przez
Bogusława Cierecha
zdobyli tytuł Mistrzów
Powiatu wśród szkół
ponadgimnazjalnych! I to
jak najbardziej zasłużenie.
Największy w ostatnich latach sportowy sukces tej niedocenionej
szkoły stał się faktem. Zespół udowodnił, że Niepokalanów
wcale nie jest zaściankiem sportowym. Finałowe zwycięstwo nad
równie znakomitą ekipą Chopina nie pozostawiło żadnych
wątpliwości, kto reprezentuje najwyższy poziom szkolnej
siatkówki w naszym powiecie. W drodze po mistrzostwo
fantastycznie grający „braciszkowie” pokonali rywali z za
miedzy z ZS Teresin 2-0 (25:20, 25:20), następnie
nieoczekiwanie ulegli sochaczewskiej drużynie z ZS
im.J.Iwaszkiewicza 1-2 (24:26, 25:16, 12:15). Mimo tej porażki
uzyskali awans do finału, gdzie czekali na nich faworyci
zawodów licealiści z Chopina. Jednak mający w swoich
marzec 2007

szeregach najlepszego gracza turnieju Grzegorza Grzywę nasi
siatkarze nie pozostawili przeciwnikom żadnych złudzeń
i wygrali spotkanie w dwóch setach do 22 i do 18. Tym samym po
raz pierwszy w historii w rywalizacji o mistrzostwo powiatu
w grach zespołowych stanęli na najwyższym podium. Tego
wyczynu dokonali: Jan Boczkowski, Mateusz Guzdek, Grzegorz
Grzywa, Dariusz Niewczas, Marcin Piętka, Bartłomiej
Staniaszek, Michał Znajdek. Warto zaznaczyć, iż jak sami
chłopcy przyznali nie byłoby sukcesu gdyby nie siostra Ruth
z Liceum w Szymanowie, wielka entuzjastka siatkówki, która
bardzo pomogła w przygotowaniach.
Odnosząc triumf w powiecie zespół z Niepokalanowa
wywalczył prawo gry w turnieju wyższego szczebla. Niestety, na
zawodach międzypowiatowych w Łomiankach k.Warszawy
w konfrontacji z reprezentacjami Żyrardowa, Piastowa czy
Milanówka wypadli słabiej. Kontuzje i choroby najlepszych
graczy, brak ławki rezerwowej, nie pozwoliły mimo morderczej
walki na zwycięstwo. Jak powiedział jednak opiekun ekipy
Bogusław Cierech „zrewanżujemy się za rok”, w czym wtórowali
mu podopieczni. Gratulując serdecznie im tego życzymy.
(mo)
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Gabinet kosmetyczny „URODA”
Teresin, ul. Szymanowska 17 (Ośrodek Zdrowia)
tel. 0 663-54-54-70
oferuje:
w
zabiegi kosmetyczne na twarz i ciało
w
oczyszczanie tradycyjne i z użyciem ultradźwięków
w
profesjonalny wizaż i stylizacja
w
manicure i pedicure
w
przekłuwanie uszu
w
henna regulacja brwi
w
nowość! wtłaczanie preparatów wygładzanie zmarszczek
poniedziałek, środa, piątek: 9.00 16.00
wtorek, czwartek: 12.00 19.00
sobota: 9.00 14.00

ODSZKODOWANIA
JEŻELI W CIĄGU OSTATNICH 10 LAT ZOSTAŁEŚ POSZKODOWANY W WYPADKU JAKO:
w
w
w

KIEROWCA, PASAŻER, PIESZY LUB ROWERZYSTA,
STRACIŁEŚ BLISKĄ OSOBĘ,
ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ ODMÓWIŁ CI WYPŁATY NALEŻNEGO ODSZKODOWANIA
LUB JE ZANIŻYŁ

skontaktuj się z pełnomocnikiem

CENTRUM POMOCY POSZKODOWANYM
W WYPADKACH KOMUNIKACYJNYCH

MIDAS LEX
APTAX Agnieszka Ptaszkiewicz 0-46 86-143-54, 0-501-54-25-64
e-mail: aptax@op.pl
Zapytaj! To nic nie kosztuje!
Otrzymasz profesjonalną pomoc prawną.
Wszelkich konsultacji udzielamy bezpłatnie. Na Twoje życzenie nasz przedstawiciel spotka się z Tobą
w Twoim domu lub innym wybranym miejscu.

Nie pobieramy żadnych zaliczek ani opłat wstępnych do czasu uzyskania odszkodowania !!!!!

14
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Zapaśniczy SHOW w Teresinie
Wielka sportowa impreza, fantastyczna atmosfera, znakomita
organizacja, wielu wspaniałych gości, zagraniczne ekipy, a przede wszystkim
emocje sportowe to olbrzymi skrót II Międzynarodowego Turnieju
Zapaśniczego o Puchar Mazowsza Młodzików.
Weekend 16-18 marca w hali sportowo-widowiskowej GOSiR-u w Teresinie
obfitował w zapaśnicze pojedynki.
Turniej skupił na starcie całą krajową czołówkę młodych
zapaśników. Przybyły też silne ekipy z Ukrainy, Białorusi, Niemiec, Litwy.
Najpierw eliminacje, potem uroczyste otwarcie, podczas którego gościem
honorowym był jeden z najwybitniejszych polskich zapaśników Andrzej
Wroński. Następnie repasaże, no i gwóźdź programu wielkie finały
w wyjątkowej atmosferze. Wszystko na miarę sportowego show, jakiego
w Teresinie jeszcze nie widzieliśmy. A jak walczyli nasi?
Najlepiej wśród zawodników gospodarzy
(byli nimi zarówno klub z Teresina jak i z Kampinosu) spisali się:

A tak przedstawia się klasyfikacja klubowa
II Międzynarodowego Turnieju Młodzików:

Smoliński Mateusz (Mazowsze Teresin) II miejsce w kat.wag.42kg
Wójcik Mateusz (Mazowsze Teresin) II miejsce w kat.wag.47kg
Paliński Rafał (Mazowsze Teresin) III miejsce w kat.wag.47kg
Zdanowski Mariusz (Ryś Kampinos) II miejsce w kat.wag.59kg
Wasilewski Paweł (Ryś Kampinos) II miejsce w kat.wag.73kg

1.Czempion Zbaraż (Ukraina) 52pkt,
2.Grodno (Białoruś) 50pkt,
3.Luckenwalder S.C. (Niemcy) 35pkt,
4.Lider Lwów (Ukraina) 34pkt,
5.Greiner Mazowsze Teresin 31pkt,
6.ZTA Zgierz 29pkt,
7.LMKS Krasnystaw 28pkt,
8.ULKS Ryś Kampinos 21pkt,
9.Korona Koronowo 16pkt,
10.Platan Borkowice 15pkt,
11.Klajpeda (Litwa) 14pkt,
12.Orlik Nawiady 14pkt,
13.Gwardia Warszawa 11pkt,
14.Budowlani Łódź 9pkt,
15.LUKS Start Bożern 6pkt,
16.Iskra Spiczyn 4pkt.

Wyniki pozostałych zapaśników Mazowsza i Rysia:
Trzeciak Hubert (Mazowsze Teresin) VIII miejsce w kat.wag.32kg
Mechocki Rafał (Mazowsze Teresin) VI miejsce w kat.wag.35kg
Parśniak Mateusz (Mazowsze Teresin) VIII miejsce w kat.wag.35kg
Magiera Mariusz (Ryś Kampinos) IX miejsce w kat.wag.35kg
Kawsek Konrad (Mazowsze Teresin) X miejsce w kat.wag.35kg
Radzikowski Sebastian (Mazowsze Teresin) XI miejsce w kat.wag.38kg
Bloch Kacper (Ryś Kampinos) XII miejsce w kat.wag.38kg
Kazimierski Patryk (Mazowsze Teresin) XIII miejsce w kat.wag.42kg
Piotrowski Patryk (Ryś Kampinos) XV miejsce w kat.wag.42kg
Wadecki Sebastian (Ryś Kampinos) XIII miejsce w kat.wag.47kg
Wadecki Damian (Ryś Kampinos) XIV miejsce w kat.wag.47kg
Rywacki Dawid (Mazowsze Teresin) IX miejsce w kat.wag.53kg
Gaweł Robert (Ryś Kampinos) VII miejsce w kat.wag.59kg
Grzegorek Mateusz (Mazowsze Teresin) VIII miejsce w kat.wag.59kg
Mateja Kamil (Ryś Kampinos) X miejsce w kat.wag.59kg
Rywacki Mateusz (Mazowsze Teresin) XII miejsce w kat.wag.59kg
Szymański Patryk (Ryś Kampinos) V miejsce w kat.wag.66kg
Osiński Kacper (Ryś Kampinos) IX miejsce w kat.wag.66kg
Paduch Wiktor (Mazowsze Teresin) XII miejsce w kat.wag.66kg
Tondera Hubert (Mazowsze Teresin) VII miejsce w kat.wag.73kg
Wasilewski Dawid (Ryś Kampinos) VIII miejsce w kat.wag.73kg
Mechecki Dawid (Mazowsze Teresin) VI miejsce w kat.wag.85kg
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Brawa dla naszych zapaśników oraz ich trenerów:
Artura Albinowskiego, Ryszarda Niedźwiedzkiego,
Ryszarda Śliwińskiego Mazowsze, oraz Krzysztofa
Radkowskiego i Jacka Szymańskiego Ryś
Kampinos.
Główne cele imprezy tj. popularyzacja zapasów,
podniesienie poziomu wyszkolenia, promocja
regionu, profilaktyka uzależnień, integracja
międzynarodowa sportowców z pewnością zostały
zrealizowane. Warto jeszcze raz podkreślić
znakomitą organizację zawodów. Przyczynili się do
niej: Starostwo Powiatowe Warszawa Zachód,
Starostwo Powiatowe Sochaczew, WarszawskoMazowiecki Okręgowy Związek Zapaśniczy, Wójt
Gminy Teresin, Wójt Gminy Kampinos, GOSiR
Teresin oraz oczywiście dwa kluby zapaśnicze UKS
„Ryś” Kampinos i LKS Greiner „Mazowsze”
Teresin, których trenerzy profesjonalnie obsługiwali
zawody. Do wysokiego poziomu turnieju
przyczyniła się również praca dyrektora GOSiR-u
Krzysztofa Walencika. Impreza z pewnością nie
odbyłaby się gdyby nie jej sponsorzy: Greiner
Packaking, AC/DC Jan Olszewski, PKOl, Cibest
Sławomir Bartczak, Estyma Wiesław Rogoźnicki,
Alfa państwo Kamińscy, „Rzeczpospolita”, Cazet
Zdzisław Zapadka, Andrzej Wołczyński. Zatem
mając w pamięci drugi międzynarodowy turniej już
dziś z niecierpliwością czekamy na trzeci. Do
zobaczenia za rok!
(mo)
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